Usnesení
ze 27.jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 3.2.2010
U 106 – ZMP bere na vědomí:
1. zprávu o práci Rady od 26.jednání ZMP.
2. písemnou informaci Policie ČR a Městské policie v Plané o stavu veřejného pořádku ve
městě.
3. informaci o dotacích poskytnutých Městu Planá na investiční akce, které budou realizovány
v roce 2010, a informaci o podaných žádostech o dotace.
4. zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.12.2009.
5. zápis o kontrole provedené kontrolním výborem dne 30.12.2009.

U 107 – ZMP schválilo:
1. program 27.jednání a ověřovatele zápisu p.ing. Křístka a p.Teplíka.
2. rozpočet Města Planá na rok 2010. Vlastní příjmy 66,3 mil.Kč, zdroje fondu rezerv 21,7 mil.Kč,
celkem příjmy 88 mil. Kč, neinvestiční výdaje 58 mil. Kč, investiční výdaje 30 mil.Kč, celkem
výdaje 88 mil.Kč. Změnou proti návrhu je snížení neinvestiční rezervy ve prospěch veřejně
prospěšných služeb dle usnesení RMP 305/6.
3. úpravu 6.rozpočtových opatření 2009.
4. dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek mezi Městem Planá a firmou Vodoservis, s.r.o.
Planá.
5. obecně závaznou vyhlášku Města Planá č. 1/2010, o stanovení školských obvodů základních
škol v Plané.
6. k žádosti o finanční podporu do OP tento závazek: Město Planá se zavazuje zajistit
spolufinancování projektu podávaného spolu se žádostí o finanční podporu do Operačního
programu přeshraniční spolupráce Česká republika- Svobodný stát Bavorsko (Program
přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR-Bavorsko) a to ve výši 10 % z celkových způsobilých nákladů
projektu. Město Planá se zavazuje k předfinancování veškerých nákladů, které souvisejí
s přípravou a realizací projektu. Celkový rozpočet tohoto projektu bude maximálně 1.200.000
Kč (v roce 2010 cca 70 tis.Kč na zpracování žádosti a projektové dokumentace).
7. změny katastrální hranice katastrálních území Vysoké Jamné - Otín u Plané a Vysoké Jamné Kříženec a tím změnu hranice obcí mezi obcí Lestkov a městem Planá, v rozsahu
předloženého návrhu Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Tachov.
8. směnu pozemků mezi Městem Planá, p.p.č. 302/3 o výměře 3230 m2 a p.p.č. 484/1 o výměře
3173 m2 a p.Babkou, p.p.č. 304/3 o výměře 50 m2, v k.ú. Vysoké Sedliště. Finanční vyrovnání
za rozdíl výměr činí 143.530 Kč ve prospěch Města Planá, splatnost finančního vyrovnání před
podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

U 108 – ZMP rozhodlo:
1. že Město Planá požádá o dotace na realizaci těchto akcí:
Revitalizace Plánského potoka – centrální park- protipovodňová opatření, Sběrný dvůr
v Plané, Úprava lokality Sv.Anna – cyklostezky, Oprava hřbitovní kaple ve
Vysokém Sedlišti, Veřejná služba 2010. V případě, že žádosti o dotace budou
kladně vyřízeny, zajistí Město Planá potřebné finanční prostředky úpravami
rozpočtu města.
2. v majetkoprávních záležitostech:

2.1. prodat:
2.1.1. p.Schretterové byt č. 436/1 v domě čp. 436 ve Wolkerově ulici, k.ú. Planá
u M.L. za nabídnutou cenu 420.000 Kč splatnou před vkladem kupní
smlouvy do KN. Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy, bude byt prodán
p.Melicharovi za nabídnutou cenu 400.000 Kč. Pokud ani v tomto případě

nedojde k uzavření kupní smlouvy, bude vyhlášena nová výzva k podání
nabídek, nejnižší nabídková cena 285.000 Kč.
2.1.2. p.Kajlíkovi byt č. 773/2 v domě čp. 773 v Bohušově ulici, k.ú. Planá u
M.L. za nabídnutou cenu 311.000 Kč splatnou před vkladem kupní smlouvy
do KN. Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy, bude byt prodán p.
Fialovi za nabídnutou cenu 295.500 Kč. Pokud ani v tomto případě nedojde
k uzavření kupní smlouvy, bude vyhlášena nová výzva k podání nabídek,
nejnižší nabídková cena 300.000 Kč.
2.1.3. p.Adamcovi pozemek - p.p.č. 1698/14 o výměře 986 m2 v k.ú. Planá u
M.L., kupní cena pozemku činí 295.800 Kč, je splatná při podpisu smlouvy o
budoucí kupní smlouvě.
2.2. neprodat objekt občanského vybavení bez čp/če, na st.p.č. 488/2 včetně st.p. o
výměře 117 m2 v k.ú. Planá u M.L. za nabídnutou kupní cenu 300.000 Kč.
2.3. nevyhovět žádosti Lenky Černé o zachování Country Clubu v objektu bývalé
autobusové čekárny na st.p.č. 488/2 v ulici Dukelských hrdinů v Plané.
2.4. ponechat v platnosti záměr prodeje objektu občanského vybavení bez čp.na st.p.č.
488/2 v k.ú. Planá u M.L. za podmínek: zřízení věcného břemene ve prospěch
nájemce nebytového prostoru ČSAD autobusy Plzeň, a.s. v případě jeho
trvajícího zájmu, realizace nástavby druhého nadzemního podlaží na budově,
zřízení věcného břemene zachování a provozování přístřešku pro cestující, za
minimální kupní cenu podle znaleckého posudku, který zohlední stanovené
závazky pro kupujícího.
2.5. vyhlásit záměr:
2.5.1. prodeje pozemku – části p.p.č. 11/9 o výměře cca 1100 m2, v k.ú.
Pavlovice nad Mží.
2.5.2. směny pozemků – části p.p.č. 3505/10 o výměře 6 m2 ve vlastnictví Města
Planá za část p.p. č. 174 o výměře 52 m2 ve vlastnictví p.Žipajové a
p.Žipaje, oba pozemky v k.ú. Planá u M.L., s finančním vyrovnáním za
rozdíl výměr ve výši 5.520 Kč ve prospěch p.Žipajové a p.Žipaje.
ing. Karel Vrzala
starosta

Zápis
z 27. jednání Zastupitelstva města Planá konaného dne 3.2.2010 na Městském úřadu v Plané

Přítomni: dle prezenční listiny, omluveni: MUDr. Marie Průchová, Jitka Sádlíková, MUDr. Bartáková, Ladislav
Červeňák, Mgr. Kvasnička se dostavil v 17.10 hod.

ad 1) Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
V 17 hodin přivítal pan starosta ing. Karel Vrzala členy a hosty jednání. Navrhl, aby řídícím dnešního jednání byl
pan ing. Krejčí – pro 9, zdržel se 1 (Krejčí).
Ing. Krejčí konstatoval, že 27. jednání bylo řádně vyhlášeno a svoláno. Na dnešním jednání je přítomno v tuto
chvíli 10 zastupitelů a zastupitelstvo může pokračovat v dalším jednání.
Navržený program:

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Diskuse občanů
Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
Rozpočet Města Planá na rok 2010
Majetkoprávní záležitosti
Informace Městské policie a Policie ČR o stavu veřejného pořádku v Plané
Různé, diskuse
Usnesení, závěr

Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání byli navrženi Ing. Miroslav Křístek a Jan Teplík.
Pro schválení programu hlasovalo 10 zastupitelů, pro ověřovatele 8, zdrželi se 2 (Teplík, Křístek). Zápis z 26.
jednání ZMP byl řádně ověřen p. Miroslavem Antropiusem a p. Ladislavem Červeňákem a je zde připraven
k nahlédnutí.

ad 2) Diskuse občanů
Do diskuse se přihlásil p. Míka. Žádá zastupitele, aby zakoupili pro dobrovolné hasiče v Plané vyprošťovací
hydraulickou techniku. K žádosti se připojila i p. Švarcbeková, která nabídla pomoc s organizováním případné
veřejné sbírky.
Pan starosta – tachovští hasiči by měli v blízké době získat novou hydraulickou vyprošťovací techniku. Plánským
hasičům by mohli převést tu starší, kterou nebudou potřebovat. Toto by se mohlo uskutečnit asi ve druhém
čtvrtletí, je to jedna z možností získání této techniky.

ad 3) Zpráva o práci Rady a kontrola plnění uložených úkolů
Tajemnice p. Mertlová přečetla zprávu o práci Rady od minulého Zastupitelstva.

Pan starosta – úspěšně jsme ukončili soudní spor s firmou Klár o 810 tis. Kč. Firma Klár musí také zaplatit výlohy
advokáta 340 tis. Kč, což neučinila a tak bude podán návrh na exekuci firmy a my musíme obhájci zaplatit sami
a na této firmě to vymáhat; soud trval 9 let.
Mgr. Kvasnička-proč zastupitelé nejsou informováni o žádosti Sekce obránců státních hranic o poskytnutí části
objektu čp. 124 pro zřízení pamětní síně-muzea. Pan starosta – bude se o tom jednat v jiném bodě programu.

ad 4) Rozpočet Města Planá na rok 2010 včetně závazných ukazatelů
Ing. Ťupová seznámila zastupitele s tímto bodem, zastupitelé dostali materiály k prostudování
v předstihu. Pro VI. rozpočtová opatření města Planá v roce 2009 hlasovalo 9, zdrželi se 2 (Kvasnička,
Švarcbek).
S návrhem rozpočtu města Planá na rok 2010 také seznámila ing. Ťupová, materiály byly též zastupitelům
dodány v předstihu. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen na úřední desce, žádný dotaz ani připomínka nebyla
vznesena. K návrhu rozpočtu se také uskutečnilo pracovní jednání ZMP. Vlastní příjmy 66,3 mil. Kč, zdroje fondu
rezerv 21,7 mil. Kč, celkem příjmy 88 mil. Kč, neinvestiční výdaje 58 mil. Kč, investiční výdaje 30 mil. Kč, celkem
výdaje 88 mil. Kč.
P. Teplík – rozpočet se projednával i na schůzce Finančního výboru, zápis mají zastupitelé k dispozici.
P. Slabý – v rozpočtu je zahrnuto doplacení ceny za dovoz a skládkování zeleného odpadu v roce 2009 (101.038
Kč) z neinvestiční rezervy.
- pro návrh rozpočtu hlasovalo 9, proti 2 (Kvasnička, Švarcbek)

ad 5) Majetkoprávní záležitosti
A/ prodej nemovitostí
1/ Byt č. 436/1 v domě čp. 436 ve Wolkerově ulici, k.ú. Planá u M.L., záměr prodeje schválen zásadami pro
prodej bytů z 11.4.1995, nabídka volného bytu k prodeji nabídkovým řízením podle usnesení RMP ze dne
18.11.2009, záměr prodeje zveřejněn 26.11.2009 a 18.1.2010, cena podle příslušného znaleckého posudku činí
167.450 Kč, nejnižší nabídková cena 120 % z ceny podle znaleckého posudku je 201.000 Kč, kupní cena bytu a
její splatnost bude stanovena vyhodnocením výběrového řízení, žadatelé : podle předložených nabídek celkem doručeno 14 obálek.
P. Baron postupně otevíral před zastupiteli jednotlivé obálky, nejnižší nabídková cena je 201 tis. Kč.

1. p. Melichar – 380 až 400 tis. Kč, v hotovosti
2.
3.
4.
5.
6.
7.

p. Králíková – 250 tis. Kč, z úvěru
manž. Úlovcovi – 250 tis. Kč
Ing. Housková – 220.000 Kč, z úvěru
p. Schretterová – 420 tis. Kč, v hotovosti
manž. Ryskovi – 271 tis. Kč, v hotovosti
p. Folbrecht – 251 tis. Kč, v hotovosti

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

p. Štorkupová - 251 tis. Kč, z úvěru
p. Nagyová – 220 tis. Kč, v hotovosti
p. Florián – 311 tis. Kč
p. Fefferová – 351 tis. Kč
p. Skalošová – 215 tis. Kč, z úvěru
p. Býček – 286 tis. Kč, v hotovosti
p. Kajlík – 272 tis. Kč

Nejvyšší cenu nabídla paní Schretterová.
P. Teplík navrhuje toto pořadí prodeje bytu: 1., 2., 3. místo – pro 5 zastupitelů, 6 proti – hlasování neprošlo
P. Krejčí navrhuje pořadí pro 1. a 2. místo – pro 9, zdrželi se 2 (Slabý, Teplík)
1. místo p. Schretterová, 2. místo p. Melichar. Jestliže se byt neprodá do příštího ZMP, tak se vyhlásí nové
výběrové řízení s minimálním podáním 285 tis. Kč – 11 pro.

2/ Byt č. 773/2 v domě čp. 773 v Bohušově ulici, k.ú. Planá u M.L., záměr prodeje schválen dodatkem k zásadám
pro prodej bytů z 11.4.1995, nabídka volného bytu k prodeji nabídkovým řízením podle usnesení RMP ze dne
16.12.2009, záměr prodeje zveřejněn 21.12.2009 a 18.1.2010, cena podle příslušného znaleckého posudku činí
241.712 Kč, nejnižší nabídková cena 120 % z ceny podle znaleckého posudku je 290.100 Kč, kupní cena bytu a
její splatnost bude stanovena vyhodnocením výběrového řízení, žadatelé : podle předložených nabídek –
celkem doručeny 2 obálky.
P. Baron postupně otevíral obálky před zastupiteli:
1. manželé Fialovi – 295.500 Kč v hotovosti
2. p. Kajlík – 311 tis. Kč v hotovosti
Návrh – určené pořadí 1. p. Kajlík, 2.manželé Fialovi; kdyby se byt neprodal, byla by pro příště vyhlášena
nabídková cena bytu 300 tis. Kč – pro 11 zastupitelů

3/ Pozemek, p.p.č. 1698/14, orná půda o výměře 986 m2 v k.ú. Planá u M.L., pozemek v intravilánu obce, určen
k výstavbě rodinného domu, záměr prodeje schválen usnesením ZMP dne 18.3.2009, záměr prodeje zveřejněn
na ÚD dne 18.1.2010, kupní cena pozemku podle zásad činí 295.800 Kč, splatnost kupní ceny při podpisu
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, žadatel : Josef Adamec - pro 11
4/ Objekt občanského vybavení bez čp/če, včetně stav.parcely č. 488/2 o výměře 117 m2, k.ú.
Planá u M.L., bývalá autobusová čekárna v ul. Dukel. hrdinů, na parcele se nachází i
přístřešek pro cestující, nebytové prostory v objektu jsou v nájmu tří nájemců provozujících Country club,
trafiku a odpočívárnu řidičů autobusů, celkové roční nájemné činí 73.724 Kč, záměr prodeje schválen dne
18.3.2009 a 13.1.2010, záměr prodeje zveřejněn 8.6.2009, cena zjištěná znaleckým posudkem činí 690.020 Kč,
splatnost kupní ceny podle zásad před vkladem kupní smlouvy do KN, žadatel : Lenka Černá za nabídnutou
kupní cenu 300.000 Kč (viz příloha), předjednané podmínky prodeje objektu : věcné břemeno ve prospěch
nájemce nebytového prostoru ČSAD autobusy Plzeň, a.s.,realizace nástavby druhého nadzemního podlaží na
budově,věcné břemeno zachování přístřešku pro cestující.

5/ Žádost provozovatelky Country Clubu v objektu bývalé autobusové čekárny na st.p.t. 488/2 v ulici
Dukelských Hrdinů, Lenky Černé ze dne 27.5.2009, o zachování Country Clubu v objektu, s 82 podpisy osob
podporujících její žádost a fotografiemi interiéru (viz příloha)
- RMP doporučuje ZMP ponechat v platnosti záměr prodeje objektu za stanovených podmínek a nevyhovět
žádosti Lenky Černé, aby se zabývalo podpisovými archy podporujícími žádost jako podnětem, jelikož se
nejedná o petici podle zákona č. 85/1990 Sb.
K tomuto bodu vznikla diskuse – p. Teplík, Kvasnička navrhují objekt neprodávat, protože se jedná o objekt
občanské vybavenosti potřebný pro cestující, a zrušit záměr prodeje, p. starosta, Krejčí, Slabý – je zájem
přistavět čekárnu (nástavba druhého nadzemního podlaží na budově), zachovat přístřešek pro cestující a věcné
břemeno ve prospěch nájemce nebytového prostoru ČSAD autobusy Plzeň, a.s..
P. Slabý dal návrh neprodat objekt občanského vybavení bez čp/če, na st.p.č. 488/2 včetně st.p. o výměře 117
m2 v k.ú. Planá u M.L. za nabídnutou kupní cenu 300.000 Kč.
– pro 9, zdrželi se 2 (Kvasnička, Švarcbek).
Záměr prodeje tohoto objektu bez čp/če, na st.p.č. 488/2 včetně st.p. o výměře 117 m2 se neruší, bude
zpracován nový znalecký posudek– pro 8, proti 3 (Teplík, Švarcbek, Kvasnička)

B/ směna nemovitostí
1/ Pozemky Města Planá, p.p.č. 302/3, travní porost o výměře 3230 m2 a p.p.č. 484/1, travní
porost o výměře 3173 m2, se schváleným záměrem prodeje, za pozemek p. Babky, p.p.č. 304/3 zahrada o
výměře 50 m2, k.ú. Vysoké Sedliště, záměr prodeje pozemků města Planá, které navazují na nemovitosti
žadatele, schválen usnesením ZMP dne 7.6.2006, podmínky prodeje a cena pozemků včetně vzrostlých porostů,
stanoveny usnesením ZMP dne 13.12.2006, kupní cena činí 144.030 Kč, na pozemku p.Babky se nachází zařízení
veřejného vodovodu města Planá, pozemek je v ochranném pásmu vodního zdroje I. Stupně, záměr prodeje
nebo směny zveřejněn na ÚD dne 18.1.2010, finanční vyrovnání při směně za rozdíl výměr činí 143.530 Kč ve
prospěch Města Planá, splatnost finančního vyrovnání před podáním návrhu na vklad práva do katastru
nemovitostí. - 11 pro
C/ záměr prodeje a směny nemovitostí
1/ Pozemek, p.p.č. 11/9, ost. komunikace, část o výměře cca 1100 m2, v k.ú. Pavlovice nad Mží, pozemek
v intravilánu části obce, dlouhodobě užíván jako zahrada u domu če 384
- RMP doporučuje ZMP schválit záměr prodeje pozemku. - 11 pro
2/ Pozemek Města Planá, p.p.č. 3505/10, ost. komunikace, část o výměře 6 m2, za pozemek
p.Žipajové a p.Žipaje, p.p.č. 174, zahrada, část o výměře 52 m2, v k.ú. Planá u M.L.
- pozemek města užívají p.Žipajová a p.Žipaj, na jejich pozemku se nachází chodník
- RMP doporučuje ZMP schválit záměr směny pozemků, s finančním vyrovnáním za rozdíl
výměr ve výši 5.520 Kč ve prospěch p.Žipajové a p.Žipaje. - 11 pro

Změna katastrální hranice a hranice města Planá
RMP doporučuje na návrh Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Tachov, na základě probíhajících
pozemkových úprav v k.ú. Vysoké Jamné, schválit změny katastrální hranice katastrálních území Vysoké Jamné Otín u Plané a Vysoké Jamné - Kříženec a tím změnu hranice obcí mezi obcí Lestkov a městem Planá, v rozsahu
předloženého návrhu. - 11 pro

ad 6) Informace Městské policie a Policie ČR o stavu veřejného pořádku v Plané
Zastupitelé dostali k prostudování písemnou informaci Policie ČR a Městské policie v Plané o stavu veřejného
pořádku ve městě. MUDr. Kučera děkoval za vybudování parkoviště u polikliniky, ale trápí ho neoprávněné
parkování na místech pro tělesně postižené.
P. Postl (městský strážník) – provádíme pravidelné obchůzky a na tomto parkovišti jsme již uložili pokuty.
Pravidelně také kontrolujeme místo před vjezdem k Lesům ČR, kde se často vyskytuje neoprávněné parkování.
O tom jsme podali zprávu i v Plánském měsíčníku.
- zpráva se bere na vědomí

ad 7) Různé, diskuse
P. Slabý – RMP doporučuje ZMP schválit „Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek“ mezi Městem Planá a
firmou Vodoservis s.r.o.
Důvodová zpráva: Město Planá je částečně zásobováno vodou z úpravny vody Svobodka provozované VaK KV
a.s. Cena této vody nebyla zatím dohodnuta z důvodu, že VaK požaduje nepřiměřeně vysokou cenu, (od 30 až
po 1500 Kč za 1 m3), přičemž nákladová cena je cca 16 Kč/m3. VaK žaluje město za rok 2003 a Vodoservis za
roky 2004 až 2008 o celkovou částku 4.376.607 Kč za 80.774 m3, což činí 54,18 Kč/m3.
Tato dohoda se uzavírá jako jisticí, protože ani město ani Vodoservis nepředpokládají, že by VaK se svými
žalobami mohl uspět. V opačném případě by to znamenalo buď bankrot Vodoservisu, protože při cenách vody
určovaných Městem Planá si nemohl vytvořit na tento účel rezervu, anebo by se náklad takto vzniklý musel
přenést na odběratele vody.
- pro schválení „Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek“ mezi Městem Planá a firmou Vodoservis s.r.o.
hlasovalo 8 zastupitelů, proti 3 (Teplík, Švarcbek, Kvasnička).

RMP rozhodla doporučit ZMP schválit „Seznam dotací o které Město Planá požádalo, nebo má zpracovat a
podat žádost v roce 2010. S dotacemi seznámil Ing. Ťupa, materiály dostali zastupitelé k prostudování.
Dotace, které byly již schválené: Okolí rozhledny v Plané, Zkvalitnění podmínek výuky na ZŠ Planá, nám.
Svobody, Obnova kostela Sv. Václava ve Vysokém Sedlišti.
Dotace již podané: Program regenerace městské památkové zóny Planá, Restaurování vitrážových oken kostela
Sv. Václava ve Vysokém Sedlišti, Dětské hřiště MŠ Havlíčkova, Dotace pro pečovatelskou službu města Planá.
Dotace-žádost bude podána v případě souhlasu ZMP: Revitalizace Plánského potoka-Centrální parkprotipovodňová opatření, Sběrný dvůr v Plané, Realizace lokality Sv. Anna-cyklostezky, obnova pramene,
Program stabilizace a obnovy venkova-Oprava hřbitovní kaple Vysoké Sedliště, Program Veřejné služby
2010. pro 9, 2 proti (Švarcbek, Kvasnička)

RMP doporučuje ZMP schválit obecně závaznou vyhlášku Města Planá č. 1/2010 o stanovení školských obvodů
základních škol v Plané. Důvodová zpráva: V Plané přibyly 4 nové ulice. RMP doporučuje, aby byly zahrnuty do
školského obvodu ZŠ Planá, náměstí Svobody, protože do obvodu této školy patří celá východní a severní část
města Planá.
- pro schválení OZV č. 1/2010 hlasovalo 11 zastupitelů

P. Teplík informoval o jednání Finančního výboru ze dne 2.12.2009, zápis z tohoto jednání dostali zastupitelé
k prostudování. - ZMP bere na vědomí
Mgr. Němečková podala zprávu o práci Kontrolního výboru a o kontrole ze dne 30.12.2009, zápis mají
zastupitelé k dispozici. - ZMP bere na vědomí
Pan starosta přečetl zastupitelům dopis Občanského sdružení Vížka – nelíbí se jim, že podnikatel z Prahy chce
na pastvinách u obce vybudovat fotovoltaickou elektrárnu. Spoléhají na zastupitele, že tuto výstavbu neschválí.
Dále pan starosta přečetl dopis od Sekce obránců státních hranic, kteří mají zájem o poskytnutí části objektu čp.
124 pro zřízení pamětní síně-muzea. RMP se tímto zabývala, ale zatím není jasno, co s objektem bude, zda se
najde nájemce na celý objekt, či zájemce o jeho koupi, takže nelze žádosti zatím vyhovět. Ing. Veselý – volné
prostory jsou v Bohušově ul. čp. 872.
Dr. Švarcbek hovořil o technice hasičů, p. Teplík si myslí, že by se měla vyhlásit sbírka na vyprošťovací techniku
pro hasiče. P. starosta – příští týden se dozvíme, jak to bude s převodem vyprošťovací techniky od hasičů
z Tachova.
Dr. Švarcbek – jak dopadlo výběrové řízení na bowlingovou dráhu a jak to bude s koupalištěm? P. starosta – do
výběrového řízení na výstavbu bowlingové dráhy se přihlásil jeden zájemce p. Hudler. Zatím je nutné jednat
s dosavadním nájemcem koupaliště o podmínkách ukončení nájmu.
Pan Teplík – v Karlíně u tunelu je rozbité zrcadlo, je špatný signál pro stanici Český rozhlas Praha, retardér
v Dvořákově ulici je moc blízko v křižovatce – nebezpečí havárií.
Mgr. Kvasnička žádá pro tělesně postiženého p. Korandu pořídit svislou značku na místo pro vyhrazené
parkování. P. Slabý – toto se projednává se stavebním úřadem a označení místa je na náklady žadatele.
Mgr. Němečková upozornila na nevhodně umístěnou značku (místo na stání) ve Wolkerově ulici – prověří
městská policie.

ad 8) Usnesení, závěr
Se souhlasem zastupitelů se nepřečetl návrh usnesení pro složitost jeho zpracování. O všech bodech jednání se
hlasovalo. ZMP bere na vědomí – 11 pro

Ing. Krejčí ukončil jednání ve 20.20 hod..

Zapsala Marie Plešáková

